
 

 

 

 

 

 

 وگوگفت شهر کی شیپو یمجاز جلسه گزارش

 اول جلسه ،7 منطقه 

 

 

 

 1911 ماهبهشتیارد 1: خیتار

 13:91-17: یبرگزار زمان

 

 
 شورای راهبری برنامه جامع شهر اصفهان

 1911تابستان 



 

 به نام خداوند جان آفرین

  خداوند نصف جهان آفرین
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 شناسنامه جلسه .1
 1911 ماهبهشتیارد 1: خیتار

 13:91-11: یبرگزار زمان

 نفر 11: شدگاندعوت تعداد

 (آقا 4 و خانم 11) نفر 11: کنندگانشرکت تعداد

 یاصفهان یناج زهرا: 1 لگریتسه

 یقاسم الهام: 1لگریتسه

 کنندگانشرح شرکت .2
 صفهانا شهر جامع برنامه تیسا در نامثبت و یتلفن تماس دعوت یمبنا. داشتند شرکت آقا 4 و خانم 11 جلسه نیا در

 :است ریز شرح به افراد نیا مشخصات. است بوده

 . جلسه اول7: مشخصات شرکت کنندگان. منطقه 1جدول 

 شغل تحصیالت سن نام و نام خانوادگی ردیف

 مهندسی پزشکی دانشجو 11 لیال صالحی فرد 1

 هاناصف شهرداری با همکاری در هنر دانشگاه سازی زیبا گروه عضو لیسانس 11 فاطمه خدایی 1

 یفعال فرهنگ معتمدین منطقه - آقای حاج ناصری 9

 - فوق دیپلم 11 محمدرضا صنعتی 4

 خانه دار دیپلم 45 بدر السادات باطنی 5

 یو فرهنگ یپروهش ینخبه علم یروانشناس یدانشجو لیسانس 11 زهرا قجاوند 1

 یشناسعهیارشد ش فوق لیسانس 91 مینا نبوی 1

 دوره 9به عنوان شهروند نمونه  دیپلم 11 پروین سجاد 3

 - لیسانس حسابداری 11 فرزانه عربستانی 1

 (ینقاش یهنر)رشته  لیارغ التحصف لیسانس 11 زهرا جزی 11

 CRMو شاغل در حوزه  عیصنا یمهندس یکارشناس لیسانس صنایع غذایی 11 سعیده خدایی 11

 - دیپلم 41 فاطمه رضوانی 11

  1منطقه یکارشناس امور فرهنگ - - فریده احسانی  19

 کارمند بانک/ دکتری مدیریت  دانشجو دکتری 95 علیرضا نیلی 14

 آموزدانش آموزدانش - الهه کشانی 15

 سازمانیکارشناسی ارشد روان شناسی  فوق لیسانس 11 علیرضا رضایی 11

 

 کنندگانهای اصفهان کنونی از دیدگاه شرکتویژگی .3
. کنند ذکر یمنف و مثبت ابعاد در را اصفهان یژگیو نیمهمتر خود یمعرف از پس که شد خواسته کنندهشرکت افراد از

 شهروندان زعم به شود،یم مشاهده ریز جدول در که گونههمان. است کنندگان شرکت نظرات حاصل ریز جدول



 

 5   اول، جلسه 7طقه من  

 هروندانش یژگیو و شهر تیریمد شهر، یهایارزشمند و هاتیقابل شهر، مسائل بعد سه قالب در اصفهان شهر یهایژگیو

 .است ذکر قابل

 . جلسه اول7منطقه  های اصفهان کنونی.: ویژگی2جدول 

 اصفهان موجود

 گزاره  ابعاد

 منفی  مسائل شهر

 آلودگی هوا

 صنایع آالینده

 ترافیک 

 شبکه حمل و نقل ضعیف )فرسوده، آالینده و دسترسی دشوار در برخی مناطق(

 بوی نامطبوع

 درگیر تغییرات کالبدی، زیست محیطی و فرهنگی 

 تخریب بافت تاریخی و تغییر شکل معماری

 های شغلیرشد جمعیت ناشی از مهاجران در پی فرصت

 مهاجرپذیریهای ناشی از فشار مضاعف درگیر آسیب

 درگیر بحران

 زوال جایگاه اقتصادی و نیروی انسانی شهر

 مثبت های شهرها و ارزشمندیقابلیت

 های تاریخی، فرهنگی، معماری منحصر به فرد، بسیار و متمایزارزشمندی

 قابلیت الگو شدن از نظر فناوری نوین و صنایع دستی خالق

 های گردشگری و فرصتی، طبیعی باستان ی،فرهنگ ی،خیتارهای قابلیت

 تمیزی و پاکیزگی

 رود وجود زنده

 زیبایی

 واجد موقعیت استراتژیک 

 ترکیب سنت و مدرنیته 

 یخیباغ شهر تار

 یخیو جهان شهر تار یموزه جهان

 نصف جهان

 مدیریت شهر

 مثبت

 نورپردازی(ها و توجه به زیباسازی )نقاشی دیواره

 افتیباز یجمع آورتوجه به 

 ارائه امکانات زیاد به مسافران 

 منفی
 های شهرعدم توجه به ورودی

 فاقد مدیریت یکپارچه 

 شهروندان خوش ذوق مثبت شهروندان
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 نمونه شهر مطلوب .4
 نندک یم انتخاب را یشهر چه ،یزندگ یبرا را یشهر هر انتخاب امکان صورت در شد خواسته کنندگان مشارکت از

 :است مشاهده قابل جدول در شرکتکنندگان نظرات. ستیچ آنها انتخاب لیدال و

 . جلسه اول7: نمونه شهر مطلوب. منطقه 3جدول 

شهر 

 انتخابی

 دلیل انتخاب شهر

 اصفهان

 آرامش و امنیت روانی در شهر )مثال داشتن فضایی مثل میدان نقش جهان(

 زادگاه فرد

 زاینده رود و طبیعت پارک ناژوان وجود

 سرسبزی و طراوت شهر

 زیبایی شهر/ تمیزی

 فرهنگ بومی / مورد توجه بودن مراسم های آیینی و مذهبی

 داشتن امکانات شهری مناسب

 آل از لحاظ تاریخی فرهنگی زیبایی و گردشگریایده شهر

 یپنج شهربرترگردشگر جز

 (معتدل بودن مرکز شهر و ورزنه تا برف چادگان و کوهستان ریکو ازچهارفصل بودن شهر )

 وجود آسایش و راحتی در شهر

 وجود امنیت شهری

 همبستگی ویژه میان مردم 

 باور داشتن به نصف جهان بودن اصفهان 

 (منار جنبان ماما دانیرود و م ندهیقاپو زا یمثل عالوجود اماکن دیدنی بسیار بر خالف سایر کالنشهرها )

 مطلوب بودن از وجوه مختلف جهت زندگی 

 احساس افتخار به زندگی در شهر اصفهان 

 امکان زندگی خوب و نرمال با وجود مسائل شهر

 به خاطر حفظ اصالت و ترکیب بافت با وجود حوادث مختلف تاریخی  خیشهر نمونه درطول تار

 ی بودن این شهر مذهب یفرهنگ تختیپا

 ( زبردست که زبانزدخاص وعام یداشتن هنرمندانبی نظیر بودن از نظر هنر )

جایگاه برتر در مقایسه با شهرهای دیگر از نظر تمیزی و زیبایی، آسایش و راحتی، آرامش و امنیت روانی، 

سرسبزی و اماکن دیدنی و گردشی، پاکیزگی و امکانات شهری، وجوه تاریخی، رسیدگی شهرداری به شهر، 

 فراهم کردن امکانات برای مسافران نوروزی

 آرمانی بودن زندگی در اصفهان برای دیگران

  (رودها و نهرها از گذشته انیجر)داشتن رودخانه،  شهر این محیطی زیست هایویژگی کرج



 

 7   اول، جلسه 7طقه من  

 . جلسه اول7: نمونه شهر مطلوب. منطقه 3جدول 

شهر 

 انتخابی

 دلیل انتخاب شهر

 پایتخت )تهران( مجاورت با

شهرهای 

 شمالی کشور

 کمتر آلودگی و متبوع وجود هوای

 کشاورزی امکان

 ساحلی آرامش و دریا به نزدیکی

 زیبا مناظر و جنگل وجود

 جامپینگ بانجی و اسکی جوانان مانند سوارکاری، جت مناسب تفریحات و وجود امکانات

 

 کنندگانشرکتشهر مطلوب از دیدگاه های ویژگی .5
 تیریمد ،یطیمح ستیز و یعیطب ابعاد در کنندگانشرکت دگاهید از مطلوب شهر شده انجام یگفتگوها یمبنا بر

 :است مشاهده قابل ریز جدول در که است ییهایژگیو یدارا شهر مردم و یشهر

 جلسه اول 7کنندگان. منطقه : شهر مطلوب از دیدگاه شرکت4جدول 

 گزاره  بعد

طبیعی و زیست 

 محیطی

  شهر زیبا

  شهر سرسبز

  شهر تمیز

 جاری همیشه رود شهری با زاینده

 یعتطب به احترام و حفاظت زیست، محیط و شهر سویه دو تعامل) زیست محیط دار دوست شهر

 (شهر

 (خاک هوا، آب،) آلودگی بدون پاک شهر

 مدیریت شهر

 امن و آرام شهر

  قدیم معماری حفظ در ضمن جدید کالبدی شهری با

  روان وسیع، سریع، عمومی نقل و حمل و( محور دوچرخه) پاک نقل و حمل شهری با

 (شهر در خدمات مناسب توزیع) محور عدالت شهر

 (ورزشی امکانات واجد) محور سالمت شهر

  کیفیت با و وسیع روز به تفریحی امکانات شهری با

 ...( علمی، اماکن فرهنگسراها، ها، کتابخانه) علمی فرهنگی امکانات شهری با 

 ( جوان داردوست) محور شهر جوان

 خالق و پایدار اقتصاد رویکرد با شهروندمدار شهری مدیریت شهری با

  (محور کودک-خانواده) خانواده شهر دوستدار
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 جلسه اول 7کنندگان. منطقه : شهر مطلوب از دیدگاه شرکت4جدول 

 گزاره  بعد

 مردم شهر
  شهروندی فرهنگ و تعلق حس با بومی شهروندان شهری با 

 اجتماعی باال همبستگی با شهر منسجم

 

 از هک است یشهر آنان منظر از مطلوب اصفهان کنندگان، شرکت نظر از است آمده زین فوق جدول در که همانگونه

 ستیز طیحم و شهر انیم هیسو دو تعامل و بوده یجار شهیهم رود ندهیزا با ز،یتم سرسبز، با،یز «یطیمح ستیز وجوه» نظر

. دباش پاک( خاک هوا، آب،) یآلودگ نوع هر از حال نیع در و باشد داشته وجود شهر عتیطب به احترام و حفاظت با

 یعموم نقل و حمل و( محور دوچرخه) پاک نقل و حمل ت،یامن و آرامش کننده فراهم شهر نیا در یشهر تیریمد بعالوه

 اماکن رهنگسراها،ف ها، کتابخانه) یعلم یفرهنگ امکانات ت،یفیک با و عیوس روز به یحیتفر امکانات روان، ع،یوس ع،یسر

 ،(رشه در خدمات مناسب عیتوز) محور عدالت بوده، میقد یمعمار حافظ و دیجد کالبد جادیا کنار در و بوده...(  ،یعلم

 شهر، تیریمد در و باشد خانواده دوستدار و( جوان دار دوست) محور جوان ،(یورزش امکانات)  محور سالمت شهر

 مردم که است مطلوب یاصفهان کنندگان مشارکت نظر از تینها در. باشد خالق و داریپا اقتصاد کردیرو با شهروندمدار

 .باشند داشته یاجتماع یهمبستگ و انسجام و بوده یشهروند فرهنگ و تعلق حس با یبوم شهروندان آن

 

 گیری نتیجه رأی .6
 هر. شد ارسال جلسه در کنندگانشرکت یبرا یدهیرا یبرا ت،ینها در ن،یآنال یگفتگو از مستخرج یهاگزاره

 زارهگ گزاره، اساس نیا بر. کرد شنهادیپ ندهیآ مطلوب اصفهان یهاگزاره نیترمهم عنوان به را گزاره 9 کنندهشرکت

 :است ریز قرار به آرا تعداد اتییجز. باشدیم یرا نیشتریب یدارا «یجار شهیهم رود ندهیزا با یشهر»

 جلسه اول 7های اصفهان مطلوب. منطقه بندی ویژگی: اولویت5جدول 

 تعداد آرا گزاره  ردیف

 3 جاری همیشه رود زاینده شهری با .1

 1 (شهر در خدمات مناسب توزیع) محور عدالت شهر .1

 5 (خاک هوا، آب،) آلودگی بدون پاک شهر .4

 5 خالق و پایدار اقتصاد رویکرد با شهروندمدار شهری مدیریت شهری با  .5

 4 (شهر طبیعت به احترام و حفاظت زیست، محیط و شهر سویه دو تعامل) زیست محیط دار دوست شهر .1

 9 امن و آرام شهر .1

 9  قدیم معماری حافظ در ضمن جدید کالبد شهری با .3

 9 کیفیت با و وسیع روز به تفریحی امکانات شهری با .1

 1 روان وسیع، سریع، عمومی نقل و حمل و( محور دوچرخه) پاک نقل و حمل شهری با .11

 1 (جوان دار دوست) محور شهر جوان .11

 1   شهر زیبا .11



 

 9   اول، جلسه 7طقه من  

 1 ...( علمی، اماکن فرهنگسراها، ها، کتابخانه) علمی فرهنگی امکانات شهری با  .19

 1 اجتماعی باال همبستگی با شهر منسجم .14

 1  شهر سرسبز .15

 1  شهر تمیز .11

 1 (ورزشی امکانات واجد) محور سالمت شهر .11

 1  شهروندی فرهنگ و تعلق حس با بومی شهروندان شهری با .13

 1 (محور کودک-خانواده) خانواده شهر دوستدار .11

 

 

 کنندگان در خصوص شیوه برگزاری جلسهنظر شرکت .7
 :کرد خالصه ریز یمحورها در توانیم را جلسات بهتر یبرگزار یبرا کنندگانشرکت نظر

  نظرات کردن مکتوب یجا به صوت ارسال به لیتما •

 مردم مشارکت جینتا یعموم ارائه به لیتما •


